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Legal 
Requirement 
Framework

Companies pursuing B Corp Certification in Poland will need to have or adopt clauses in 
their Articles of Association (“Umowa Spółki”) or Statute (“Statut”) which include a 
commitment to a triple bottom line; approach to business to meet the B Corp legal 
requirement. In practice, for a typical business, this is likely to mean having a company’s 
objects/purpose clause (“klauzula celu Spółki”) which generally states that the purpose of 
the company is the pursuit of long term economic success by conducting its business 
activities in a manner that has a significant positive impact on the society and the 
environment, taken as a whole.

 The governing documents of the company (Articles of Association or Statute) will also 
need to include clauses related to management board’s duties (“Directors Clause”). The 
Directors Clause generally states that the management board members of the company 
have to take into account a range of stakeholder interests ; when undertaking decisions 
(including interests of shareholders, employees, suppliers, society and the environment). 
And, critically, the Directors Clause provides that shareholder value is not the supreme 
consideration but is one factor amongst the many stakeholder interests which the 
management board members need to consider when running the business. Additionally the 
clause states that striving by a member of the management board to achieve the 
Company’s purpose and performance of the obligations specified in the Directors Clause is 
considered as acting in the interest of the Company. The following language should be 
used by companies operating in a Joint-stock legal form (“Spółka akcyjna”) or in a Limited 
liability legal form (“Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”):
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Company’s objects/purpose clause:
Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego poprzez 
prowadzenie działalności gospodarczej w sposób,
który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako 
całość.

Directors Clause:
1. Członek zarządu Spółki wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel 

Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie:
a. prawdopodobne konsekwencje jakiejkolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz 

jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej,
b. interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców,
c. konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami 

oraz klientami,
d. wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na 

lokalne społeczności,
e. wpływ działalności Spółki na środowisko,
f. wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie 

wskazuje wprost ten ustęp,
g. budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega 

wysokich standardów postępowania w biznesie; łącznie zwane dalej jako „Interesy 
Interesariuszy”, a każdy z osobna jako „Interes Interesariuszy”.

2. Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 1, członek zarządu nie jest 
zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z 
Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy 
lub ich grup.

3. Dążenie przez członka zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie 
zobowiązania określonego w ust. 1 jest działaniem w interesie Spółki.


